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Dit document geeft inzicht waarop tenminste gelet dient te worden tijdens het beoordelen van stukken. 

Het biedt slechts handvatten tijdens het beoordelen van het dossier, maar er kunnen geen rechten 

aan ontleend worden. Bij eventuele onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden zal de kredietgids altijd 

leidend zijn. 

Indicatief kredietvoorstel 

 Hoeft niet meer te worden ondertekend en te worden geretourneerd  

Kredietaanbod 

 Dient dezelfde datum te hebben als het laatst uitgebrachte kredietaanbod. 

 Dient binnen 2 weken getekend retour te zijn.  

 Er mogen geen handmatige aanpassingen zijn gedaan in het kredietaanbod.  

 Dient binnen 2 weken getekend retour te zijn.  

 Op de pagina ‘Acceptatieverklaring’ dienen de velden met betrekking tot de notaris en BSN te zijn 

ingevuld. 

 Op de pagina ‘Acceptatieverklaring’ dient het handtekeningveld ingevuld te zijn. 

 De SEPA-machtiging dient volledig te zijn ingevuld en ondertekend en in overeenkomst te zijn 

met de SEPA-machtiging in het indicatief kredietvoorstel. 

 Ondertekening mag ‘digitaal’. 

Verlengingsovereenkomst 

 Bij ontvangst van het getekend verlengingsvoorstel, verlengt Team Venn de offerte. 

 Verlengen met 60 dagen (de maximale duur van verlenging). 

 Elke getekende verlengingsovereenkomst wordt verlengd, ook al valt de passeerdatum binnen de 

standaard 4 maanden geldigheidstermijn. 

Financieringsopzet 

 Check de bedragen in de financieringsopzet op juistheid: 

o Koop/aanneemsom + eventuele verbouwing of huidige hypotheek + eventuele vergoeding 

voor vervroegd aflossen 

o Gevraagde hoofdsom 

o Overdrachtsbelasting 

o BOX 3 dient te blijken uit de financieringsopzet 

o Als AK uit hypotheekgeld wordt afgelost dient deze als BOX 3 te zijn aangemerkt. 

 Check of de overige kosten wel reëel zijn: 

o Notariskosten (maximaal € 2.000) 

o Advieskosten (maximaal € 4.000) 
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o Taxatiekosten (maximaal € 750) 

Personalia 

Legitimatiebewijs 

 Dient een door de TP gewaarmerkte identiteitskaart of paspoort te  . 

o Identificatie op afstand is toegestaan. 

 Dient geldig te zijn ten tijde van uitbrengen kredietaanbod. 

 Van de identiteitskaart dient ook de achterkant gekopieerd en gewaarmerkt te zijn. 

 BSN nummer mag geanonimiseerd zijn. 

 Neem het documentnummer over in Estate. 

 Achterkant of controleblad van een paspoort is niet benodigd, wel dient de controle regel op 

voorkant volledig zichtbaar te zijn. 

 

Indien er sprake is van een mutatie (verhoging, omzetting, hoofdelijk ontslag) dan is het niet meer 

noodzakelijk om het identiteitsbewijs opnieuw te laten waarmerken door de adviseur, omdat dit al 

gedaan is bij het verstrekken van de 1e hypotheek. Het identiteitsbewijs dient nog wel geldig te zijn. Is 

dit niet zo, dient er alsnog een nieuw exemplaar te worden opgevraagd. Deze dient dan weer 

gewaarmerkt te zijn door de adviseur. 

Inkomen loondienstverband met werkgeversverklaring 

Werkgeversverklaring (WGV) 

Tijdelijke maatregel: Verificatie bestendig inkomen. Venn Hypotheken belt met werkgever.  

Dit gebeurt bij Finaal akkoord. Wij zorgen ervoor dat dit verder geen vertraging oploopt. Het kan zijn 

dat de werkgever telefonisch niet kan worden bereikt. Er wordt dan een email gestuurd met de vragen. 

Wij brengen jullie hiervoor op de hoogte.  

Als het dossier voor finaal akkoord kan worden aangeboden, stuur dan naar 

overrules@vennhypotheken.nl een mail voor verificatie inkomen leningnummer …. 

 

De documenten gewoon beoordelen op de onderstaande manier. 

 

 De WGV moet het meest recente NHG-model zijn. 

 Alle velden dienen gevuld te zijn: 

o Gegevens werkgever (incl. KvK nummer) 

o Gegevens werknemer/aanvrager 

o Aard van dienstverband 

o Voetnoten aanwezig bij benodigde inkomenscomponenten 

 Check of er sprake is van leningen, loonbeslag of looncessie. 

o Bij lening de werkelijke last opvoeren als verplichting 

mailto:overrules@vennhypotheken.nl
https://www.nhg.nl/Portals/0/Documenten/Downloads/NHG%20model-werkgeversverklaring_%20geldig%20vanaf%2012-07-2016.pdf
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o Loonbeslag en/of looncessie is niet toegestaan. 

 Proeftijd moet verlopen zijn. 

 Dient ondertekend te zijn door een tekenbevoegde: 

o Datum ondertekening mag niet ouder zijn dan 3 maanden ten opzichte van de indicatief 

kredietvoorsteldatum (bij NHG is dit het kredietaanbod). 

Tijdelijk geldigheid: 2 maanden. 

o ‘In opdracht van’ ondertekening is niet akkoord. 

• Indien de vraag DGA bij overheidsorgaan ontbreekt of niet is ingevuld mag je dit 

accepteren. Maak dan wel een aantekening 

 Inkomen uit een bedrijf van de partner of familielid in de eerste en tweede graad is niet 

toegestaan. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als blijkt uit de jaaropgaven van de 

afgelopen 3 jaar dat er sprake is van een bestendige gedragslijn en het inkomen in verhouding is 

ten opzichte van de functie.  

 Behandelen van fraude indicatoren: 

o Afwijkende datum in dienst tussen werkgeversverklaring en salarisstrook: Aannemelijk 

maken (bij grote bedrijven en langere dienstverbanden is dit vaak het geval) en via 

dossieraantekening toevoegen aan het dossier. Bij twijfel telefonisch verifiëren met 

dossieraantekening. 

o Er zijn verschillende adressen zichtbaar op diverse stukken. Meenemen in de algemene 

beoordelen, is slechts een indicator. 

o Op de salarisstrook is geen IBAN zichtbaar waarop het salaris wordt gestort. Eén salaris 

bijschrijving opvragen om kasbetaling uit te sluiten. Check of deze op een logische datum 

wordt gestort. 

o De werkgeversverklaring lijkt een scan van kopie. Telefonisch de inkomensgegevens 

verifiëren.  

 Voer tevens een verificatie uit indien er fraude indicatoren aanwezig zijn en maak hier een 

aantekening van. Bij twijfel graag bellen met ons!  

 

 Voer bij een tijdelijk dienstverband incl. intentie welke eindigt binnen 2 maanden een telefonische 

verificatie uit. Vraag na of de intentie er nog steeds is om het aflopende contract te verlengen. 

Maak vervolgens een aantekening in Estate van dit gesprek. 

 

Inkomensbestandsdelen zoals ORT / overwerk / ploegentoeslag en provisie 

• Als ORT/overwerk niet 100% te herleiden is uit de salarisstrook, maar wel voor het 

grootste deel OF als je het terugrekent naar 12 maanden en je komt iets lager uit dan 

het bedrag dat op de werkgeversverklaring staat, keur het dan niet meteen af. Als het 

passend is bij de functie (bijvoorbeeld politie, zorg, ect.) en je kunt het voor het 

grootste deel herleiden, schrijf het dan weg in de dossieraantekeningen. 
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• Controleer ook of de inkomensbestandsdelen nodig zijn voor de haalbaarheid. Zijn ze 

niet nodig en kan je ze niet herleiden vraag dan ook geen extra stukken op ter 

onderbouwing van het bestandsdeel. 

 

Salarisstrook 

 Mag niet ouder zijn dan 3 maanden t.o.v. het kredietaanbod. 

o Tijdelijk geldigheid: 2 maanden. 

 Gegevens werknemer moeten overeenkomen met die op de werkgeversverklaring: 

o Huidige adres 

o Salaris maal aantal periodes (12 of 13) 

o Overige inkomenscomponenten 

o Datum in dienst 

 De cumulatieven dienen overeen te komen met het brutoloon (afwijking van 1 maand is max. 

toegestaan). 

o Anders verklaring omtrent afwijkende cumulatieven opvragen. 

 Indien er opvallende inhoudingen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld: 

o Ouderschapsverlof aftrekken van het inkomen. 

 Lening budgetteren op basis van werkelijke last. 

 Er dient een bankrekening zichtbaar te zijn (kasbetaling wordt niet geaccepteerd). 

o Zo niet, dan nog 1 recente salarisstrook met bijbehorende bijschrijving opvragen. 

 Aantal uren per week overnemen in Estate. 

o Als het aantal uren niet vermeld staat op de salarisstrook ga dan uit van een fulltime 

dienstverband van 40 uur. Parttime dienstverband voor 90% en dan gelijk aan 36 uur. 

 

Salarisbijschrijving 

 Indien de bijschrijving van dezelfde periode als de salarisstrook is dan is een afwijking t.o.v. het 

uit te keren bedrag van € 50 toegestaan. 

 Indien de bijschrijving niet van dezelfde periode is, dan is een afwijking van 1 periode toegestaan 

mits het uitgekeerde bedrag exact overeenkomt. 

 Voor overige controlepunten zie het kopje ‘Bankafschrift’ 

 

Flexwerker 

 Het inkomen is het laagste van: 

o Gemiddeld inkomen volgens jaaropgaven of IB-aangifte van de afgelopen drie jaar 

o Het laatste jaar 

o Het huidige inkomen (conform WGV)  

 Termijnbedrag op salarisstrook mag afwijken t.o.v. de WGV, mits cumulatieven de WGV 

onderbouwen. Maak hiervoor een notitie in Estate als onderbouwing.  
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Inkomensverklaring Loondienst IBL 

Salarisstrook 

 Mag niet ouder zijn dan 3 maanden t.o.v. het kredietaanbod. 

o Tijdelijk geldigheid: 2 maanden. 

 Check of er een eigen bijdrage voor pensioen is. Zo ja, vul deze alsnog in Estate in. 

 Check op soort dienstverband en pas dit eventueel aan in Estate. 

 Check of er sprake is van een onderhandse lening. Zo ja, hiervoor de werkelijke last meenemen. . 

 Check of er sprake is van loonbeslag/looncessie. Indien het geval dan aanvraag afwijzen. 

 

UWV bericht 

 Check of het bericht gecertificeerd is. Dit staat op het bericht. 

 Check of het SV loon correct is overgenomen en overeenkomt met de aanvraag. Hiervoor is ook 

een controle ingebouwd in Estate. 

 

Pensioeninkomen 

 Indien de aanvrager binnen 10 jaar met pensioen gaat, dient een uitdraai van 

www.mijnpensioenoverzicht.nl aangeleverd te worden. 

 Indien de aanvrager al met pensioen is, dient een uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl 

alleen te worden aangeleverd. Alle informatie over het pensioen moet hierop staan. 

 

Inkomen zelfstandige 

 Check of de inkomensverklaring is opgesteld voor Venn en of deze voor NHG of Niet NHG is 

opgesteld. 

 Check of de SBI code conform beleid is van Venn. (zie hiervoor de uitgesloten branches onder 

hoofdstuk 7.4 van de kredietgids). Bij twijfel neem contact met ons op. (Geldt zowel voor NHG als 

Niet NHG aanvraag) 

 Check of er bijzonderheden staan bij de toelichting. Soms staat er bijvoorbeeld een opmerking dat 

eigen middelen niet ingebracht kunnen worden omdat de financiële positie dit niet toelaat. 

 Ouderdom maximaal 3 maanden t.o.v. kredietaanbod. 

o NHG: 6 maanden geldigheid. 

 

Bankafschrift: 

 Mag niet ouder zijn dan 3 maanden t.o.v. het kredietaanbod. 

 Mag ook schermprint zijn. 

 Dient een tenaamstelling t.b.v. de aanvrager(s) te bevatten en er moet een IBAN op vermeld te 

staan. 

 Let op opvallende af- en bijschrijvingen (bv onderhandse leningen, DUO). 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/


  

7    Informatiewijzer accepteren Venn Hypotheken  |  Augustus 2020  

o Indien krediet zichtbaar is die in het BKR niet naar voren komt, deze handmatig opvoeren. 

 Indien een financiële verplichting zichtbaar is die in het BKR niet naar voren komt, dan handmatig 

opvoeren. 

 Indien het adres op het afschrift zichtbaar is dan deze vergelijken met overige documenten.  

o Bij een afwijkend adres behandelen als fraude indicator en meenemen in algehele 

beoordeling dossier. 

 Uitgangspunt is altijd: wat zichtbaar is moet naar gehandeld worden (bv onderhandse leningen) 

 Doorhalingen op het bankafschrift zijn toegestaan en selecties zijn toegestaan 

 

 
Eigen middelen 
Tijdelijk maatregel: Woning nog niet verkocht => aantonen dubbele lasten voor 6 maanden. Dit 
dient altijd te worden aangetoond. 
 Mag niet ouder zijn dan 3 maanden t.o.v. het kredietaanbod (alleen als inbreng eigen middelen > 

€ 15.000,00). Bij NHG dienen altijd de eigen middelen te worden aangetoond. 

 Dient op een eigen rekening te staan (bedrijfsrekening of kind rekeningen zijn niet toegestaan). 

 Grote bijschrijvingen dienen in het kader WWFT onderzocht te worden en de herkomst dient 

bepaald te worden 

 Herkomst hoeft in beginsel niet aangetoond te worden, alleen een saldo is voldoende 

 Voor overige controlepunten zie het kopje ‘Bankafschrift’. 

 

Opgave boeterente 

De vergoeding bij vervroegd aflossen hoeft pas vanaf 5k pas aangetoond te worden middels een (pro-

forma) aflosnota. Onder de 5k is de financieringsopzet voldoende. Wordt er geen boeterente 

opgevoerd maar blijkt uit de schuldrestopgave dat niet klopt (rente is stukken hoger dan de 

marktwaarde en de RVP lopend nog een aantal jaar), vraag dan alsnog een boeterente opgave op. 

Document mag maximaal 3 maanden oud zijn. 

Wordt de boeterente niet meegefinancierd, de inbreng eigen middelen is meer dan de boeterente, dan 

hoef je de boeterente niet aan te tonen.  

 

Onderpand 

Bestaande (ver)bouw 

Taxatierapport: 

 Taxatierapport dient gevalideerd te zijn. 

 Waardepeildatum mag maximaal 6 maanden voor datum kredietaanbod liggen. (waardepeildatum 

wordt dus als datum ingevuld in Estate). 

 Opdrachtgever dient onze aanvrager te zijn. 

 Check of het onderpandadres overeenkomt met Estate en koopakte. 

 Neem de getaxeerde marktwaarde over in Estate. 
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 Check het soort woning. 

o Garage moet zijn aangegeven in Estate. Vb. “Eengezinswoning met garage”. 

 Neem het bouwjaar over in Estate.  

 Check of erfpacht aanwezig is (punt G.2.). 

 Check op overige inpandige ruimte onder punt H.1.f. (grote bijgebouwen e.d.). 

o Bij grote bijgebouwen (externe bergruimte is meer dan 30% van het woonoppervlakte van het 

woongedeelte) dient het onderpand voorgelegd te worden. 

 Meer dan 10% direct achterstallig onderhoud is niet toegestaan, indien minder dan 10% 

achterstallig onderhoud dan wordt dit in bouwdepot gehouden (punt I.2.). 

 Check of de genoemde verbouwing onder punt I.3. overeenkomt met de verbouwingsspecificatie. 

 Aandachtspunt: check punt N voor aanvullende info van de taxateur. 

 Alle bijlagen genoemd onder punt Q dienen achter het rapport te zitten. 

o Blijkt uit het huidige bewijs van eigendom dat de woning binnen 12 maanden t.o.v. het 

indicatief kredietvoorstel is verkregen door de verkopende partij (ABC-constructie) dan dient 

het voorgelegd te worden. 

 

Verbouwingsspecificatie 

 Bedrag verbouwingsspecifcatie zoals opgenomen in het taxatierapport dient overeen te komen 

met bedrag in financieringsopzet en Estate (bedrag gaat in depot).  

 

Koopakte 

 De aanvragers dienen de kopende partij te zijn. 

o Neem de NAW-gegevens over in Estate (incl. telefoonnummer en e-mail). 

 Neem de koopsom over in Estate. 

 Roerende zaken dienen in mindering gebracht te worden op de koopsom. 

o Dit bedrag dient altijd benoemd te zijn, ook als het € 0 / “Nihil” bedraagt 

 Neem het onderpandadres over in Estate. 

 Check of erfpacht aanwezig is. 

o Indien aanwezig, neem de maandlast over. Staat normaal gesproken in het taxatierapport. 

 Maatschappelijk gebonden eigendom is niet toegestaan. 

 Check op belemmerende bepalingen. 

 Check of er aanvullende bepalingen zijn (meestal vanaf artikel 20). 

 Dient door kopende en verkopende partij ondertekend te zijn. 

 

 

 

Nieuwbouw 

 Dient inclusief badkamer en keuken te worden opgeleverd. Dit kan onder andere blijken uit: 
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o Koop-aanneemovereenkomst. 

o Meerwerk. 

o Website van het project. 

 Let op: maak bij 1e akkoord een duidelijke aantekening waaruit bovenstaande blijkt. 

 

Koop- aanneemovereenkomst 

 Koop- aanneemsom = grondprijs + aanneemsom. 

 Marktwaarde bij nieuwbouw (stichtingskosten)= Grondprijs + aanneemsom + meerwerk + max. 

3% renteverlies tijdens de bouw. 

 De woningborggarantie: certificaatnummer/ registernummer moet aanwezig zijn in 

koop/aanneemovereenkomst.  

 Check op belemmerende bepalingen. 

 Dient door kopende en verkopende partij ondertekend te zijn. 

Oude woning 

Verkocht > Verkoopakte 

 Het onderpand adres dient overeen te komen met de te verkopen woning. 
 Dient door kopende en verkopende partij ondertekend te zijn. 
 Bij overbrugging: check of ontbindende voorwaarden zijn verlopen.  

o Verlopen → verklaring makelaar 
o Niet verlopen → verkoopakte (verkocht onder voorbehoud)/uitdraai woningsite + 

verkoopopdracht (woning nog niet verkocht) 
Tijdelijke maatregel: Overbruggingskrediet op een niet verkochte woning niet mogelijk. 
 

Niet verkocht > Verkoopopdracht 

 Verkoopopdracht dient getekend te zijn door alle partijen. Dit geldt niet wanneer de woning op 

internet te koop staat. 

 Indien bestaande bouw aangekocht wordt dan is een uitdraai van woningsite (bijvoorbeeld Funda 

of makelaarssite) nodig. Let op: bij nieuwbouw is dit stuk niet nodig. 

 Let op: bij overbrugging op niet verkochte woning 

 

Huidige hypotheekschuld 

 Alleen nodig bij oversluiten of overbrugging. 

 Document mag maximaal 3 maanden oud zijn vanaf datum kredietaanbod 

 Dient van onze aanvrager(s) te zijn. 

 Het overzicht dient alle lening delen te bevatten. 

 Bij oversluiten dient vergoeding vervroegd aflossen vermeld te worden door de huidige 

hypotheekverstrekker (mag ook een apart stuk zijn). 

 

Erfpacht 

 Alleen erfpacht bij (semi-) overheidsinstanties is toegestaan.  
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 De looptijd mag niet korter zijn dan de helft van de looptijd van het langstlopende leningdeel 

(NHG-regel). 

 Check de canonverplichting en neem het maandbedrag indien van toepassing over in Estate: 

o Wat voor soort canon is het? 

o Wordt er geïndexeerd? 

o Betaling per maand/jaar? 

o Let op: bij een canon wordt de last meegenomen in de financieringslast. 

ORV 

Acceptatieverklaring: Geen verplichting meer op te sluiten. 

 Neem de verzekeringsmaatschappij over. De maatschappij waar de verzekering wordt afgesloten 

dient aangehouden te worden en niet de onderliggende verzekeraar (bijvoorbeeld TAF i.p.v. credit 

life of Quantum Leben). 

 Neem de verzekeringsnemer(s) over. 

 Neem de ingangs- en einddatum en looptijd over. 

 Neem het soort verzekering over: annuïtair dalend, lineair dalend of gelijkblijvend. 

 

Inpandgeving 

 Check het polisnummer met acceptatiebevestiging. 

 Check of het document ondertekend is. 

Echtscheiding 

Convenant 

 Check of er sprake is van partneralimentatie (kinderalimentatie wordt buiten beschouwing 

gelaten): 

o Zo ja, neem het jaarbedrag aan partneralimentatie over. 

 Neem het convenant door of er geen vreemde zaken in vermeld zijn, zoals schulden en 

bezittingen. 

 Het convenant wordt niet altijd opgemaakt. Indien tussenpersoon aangeeft dat er geen convenant 

is, dient er in het vonnis de verdeling en alimentatie vermeld te worden. 

o Indien in vonnis expliciet verwezen wordt naar een convenant, dan dient deze ook altijd 

aangeleverd te worden. 

 Dient getekend te zijn door beide partijen. 

 Hoeft zonder NHG niet aangeleverd te worden indien echtscheiding > 12 jaar geleden. 

 

Echtscheidingsbeschikking 

 Dient door de rechtbank uitgesproken te zijn. 

 Hoeft zonder NHG niet aangeleverd te worden indien echtscheiding > 12 jaar geleden. 
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Inschrijving burgerlijke stand 

 Dient afgegeven te zijn door de gemeente of uittreksel BRP. (eventueel via mijnoverheid.nl) 

 

Concept akte van levering (bij uitkoop ex-partner)  

 Check of het gemeenschappelijk onderpand wordt toebedeeld aan onze aanvrager.  

 Check de uitkoopsom en of deze overeenkomt met bijvoorbeeld de financieringsopzet. 

 Concept akte van verdeling heeft alleen aangeleverd te worden, indien sprake is van een te 

verdelen pand dat gefinancierd moet worden door Venn pf eem huidige woning die verdeeld moet 

worden en waarbij onze klant wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. 

 Controleer of de vertrekkende partij ook daadwerkelijk een ander adres heeft als het 

onderpandadres. 

ge zaken 

Overgangsrecht 

 Dient te worden aangetoond met: 

o Jaaropgave geldverstrekker 2012 of; 

o Meest recente aangifte waarin de passage is opgenomen: “Hebt u deze lening afgesloten 

na 28 oktober 2012” met antwoord “Nee”. 

 Lukt het niet om het aflossingsvrije gedeelte aan te tonen met een aangifte of jaaropgave 2012 

dan mag/moet het aflossingsvrije deel in overleg met de adviseur in box 3 getoetst worden. (geldt 

niet voor NHG) 

 Document hoeft niet alle pagina`s te bevatten, als maar blijkt dat het document ter herleiden is 

aan onze client.  

 Het laagste bedrag aanhouden van: 

o Huidige hypotheekschuld 

o Schuld op 31-12-2012 

 Check of de eigenwoningschuld op 31-12-2012 op naam staat van huidige aanvrager(s). Bij 

eventuele ex-partner dient slechts 50% meegenomen te worden. 

 Indien er zaken uit de aangifte naar voren komen die van belang zijn voor de verstrekking, zoals 

DUO, overige schulden, alimentatieverplichting en naam van een niet schuldenaar dan dient dit 

uiteraard te worden meegenomen in de beoordeling 

 Check de IB-aangifte op eventuele onbekende schulden en bezittingen. 

 

Schenkingsovereenkomst 

 Check of het schenkingsbedrag onder de fiscale vrijstelling valt. Zo niet, dan dient er een passage 

te zijn opgenomen waarin staat dat de schenkbelasting voor rekening schenker(s) is. 

 De schenker(s) en de begunstigde(n) dienen allen het document ondertekend te hebben. 

 De schenking dient onvoorwaardelijk te zijn. 
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 Schenkingsbedrag dient bijgeschreven te zijn op rekening aanvrager(s) of voldoende saldo dient 

aangetoond te worden door schenker(s). 

 

Leningovereenkomst 

 Dient in mindering te worden gebracht op de maximaal toegestane financieringslast. Hierbij wordt 

gerekend met werkelijke last met een minimum van 2%. 

o Indien rente + aflossing terug geschonken wordt, de lasten dan niet in mindering brengen op 

de maximale financieringslast. Voorwaarden voor schenking zie schenkingsovereenkomst. 

o Lening mag niet opeisbaar zijn, enkel bij faillissement e.d.  

o Looptijd, hoogte, rente en soort aflossing dient benoemd te worden 

o Dient ondertekend te zijn door degene die het geld leent. 

o Indien er een tweede hypotheek gevestigd moet ivm de lening dan voorleggen, zodat wij 

toestemming kunnen geven aan de notaris.  

 

 

DUO 

 Oorspronkelijke schuld of schuld bij start aflosfase moet aangetoond worden. 

 Dient voorzien te zijn van oorspronkelijke schuld, huidige maandbedrag.  

 Document mag maximaal 3 maanden oud zijn en dient herleidbaar te zijn aan de klant.  

 Maandlast is 0,75% of 0,45% van oorspronkelijke schuld, afhankelijk van startdatum schuld. 

 Tussentijdse extra aflossing(en) mogen van de oorspronkelijke schuld afgehaald worden.  

 

Kadastercheck 

 Zoek onze aanvragers op via de functie ‘Natuurlijk persoon’. 

 Gebruik daarna de optie ‘Objectlijst rechthebbende’. Er zal nu scherm openen waarin het aantal 

onroerende goederen op naam staan.  

 Er hoeft niet door getoetst te worden. 

 

 

 
Extra controle kadaster;  

Indien er sprake is van een overbrugging of een onderhandse verhoging of tweede hypotheek 

1 Zoek het te overbruggen onderpand op via de functie ‘’onroerende zaken’’ -> adres  
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2 Gebruik de optie ‘’hypotheekinformatie’’ 

3 Maak een aantekening in Estate.  

4 Maak een PDF en voeg toe aan de stukkenlijst in Estate 

 

Kruislings toetsen BKR 

 Dit wordt nu door Estate ondersteunt en hoeft dus niet meer te worden uitgevoerd. 

 

Buitenlandse BKR toets; 

Is client woonachtig of woonachtig geweest of de nationaliteit of geboren in Belgie, Duitsland, 

Oostenrijk, Italie of Sint-Maarten, Bonaire of Curaçao laat dan een buitenlandse BKR toets uitvoeren. 

Stuur een mail naar overrules@vennhypotheken.nl en plaats het paspoort in het archief en stuur zo 

mogelijk het laatste bekend woonadres in het buitenland mee. Wij zullen dan een toets laten uitvoeren 

en jullie verder informeren.  

 

Aflopend Krediet aflossen uit hypotheekgelden 

Een AK aflossen uit overbruggingskrediet is mogelijk (Geen RK!) 

Bij oversluiting of 2e hypotheek 

 

Stap 1 (opvoer in Estate) 

In Estate dient bij het tabblad -> klantgegevens -> kredietoverzicht het betreffend krediet in het veld 

‘’max. toegestane maandlast’’ op 0 euro te worden gezet, de betreffende last van het krediet wordt 

dan niet mee getoetst in de SKS-toets.  

 

Stap 2 (aan te leveren stukken/ te verwijderen stukken)  

Handmatig toe te voegen stukken in Estate: 

 Kopie opzegbrief (stuk 1002) 

 Aflosnota AK (stuk 355) 

 

Handmatig te verwijderen stuk in Estate: 

 Schuldrestopgave van het betreffende krediet (Estate vraagt dit stuk standaard op) 

 Aflosbewijs van het betreffende krediet (Estate vraagt dit stuk standaard op) 

 

Standaard aan te leveren stukken: 

 Financieringsopzet (stuk 278), (Estate vraagt dit stuk standaard op). Let op, op de betreffende 

financieringsopzet dient het openstaande kredietbedrag conform aflosnota te worden vermeld 

alsmede het juiste box 3 deel. 

 

Stap 3 (notarisaantekening)  

mailto:overrules@vennhypotheken.nl
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Om ervoor te zorgen dat de notaris het aflopende krediet uiteindelijk op de juiste manier kan aflossen 

dienen de volgende instructies te worden meegegeven aan de notaris. 

De betreffende persoon die het 1ste akkoord verleend dient de volgende aantekening te maken. 

Gebruik hiervoor in Estate het aantekeningtype ‘’notarisaantekening’’: 

 

Geachte notaris, 

Wilt u bij het passeren van de akte het aflopende krediet bij (naam betreffende kredietinstantie) met 

contractnummer (contractnummer van het betreffende krediet) met een kredietlimiet van 

(ingeschreven kredietbedrag) af lossen uit hypotheekgelden? 

Er dient een bedrag overgemaakt te worden van (openstaande bedrag op de aflosnota van het 

krediet) naar IBAN (betreffende IBAN op de aflosnota van het krediet) + naam ontvanger (naam 

ontvangen op de aflosnota) 

Bedankt voor uw medewerking!  

Bij onderhandse verhoging 

 

Stap 1 (opvoer in Estate) 

In Estate dient bij het tabblad → klantgegevens → kredietoverzicht het betreffend krediet in het veld 

‘’max. toegestane maandlast’’ op 0 euro te worden gezet, de betreffende last van het krediet wordt 

dan niet mee getoetst in de SKS-toets.  

 

Stap 2 (aan te leveren stukken/ te verwijderen stukken)  

Handmatig toe te voegen stukken in Estate: 

 Kopie opzegbrief (stuk 1002) 

 Aflosnota AK (stuk 355) 

 

Handmatig te verwijderen stuk in Estate: 

 Schuldrestopgave van het betreffende krediet (Estate vraagt dit stuk standaard op) 

 Aflosbewijs van het betreffende krediet (Estate vraagt dit stuk standaard op) 

 

Standaard aan te leveren stukken: 

 Financieringsopzet (stuk 278), (Estate vraagt dit stuk standaard op). Let op, op de betreffende 

financieringsopzet dient het openstaande kredietbedrag conform aflosnota te worden vermeld 

alsmede het juiste box 3 deel. 

 

Stap 3 (beheeraantekening) 

Om ervoor te zorgen dat het aflopende krediet uiteindelijk op de juiste manier kan worden afgelost 

dient de volgende instructies te worden meegegeven aan Stater. Stater zal er dan voor zorgen dat de 

gelden worden overgemaakt naar de desbetreffende kredietmaatschappij.  

De betreffende persoon die het 1ste akkoord verleend dient de volgende aantekening te maken. 

Gebruik hiervoor in Estate het aantekeningtype ‘’beheeraantekening’’: 
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Wilt u een (gedeelte) van het bedrag uit de onderhandse verhoging gebruiken voor het inlossen van 

een aflopend krediet? Het aflopende krediet betreft (naam betreffende kredietinstantie) met 

contractnummer (contractnummer van het betreffende krediet) met een kredietlimiet van 

(ingeschreven kredietbedrag)  

 

Er dient een bedrag overgemaakt te worden van (openstaande bedrag op de aflosnota van het 

krediet) naar IBAN (betreffende IBAN op de aflosnota van het krediet) + naam ontvanger (naam 

ontvangen op de aflosnota) 

 

Bedankt voor uw medewerking!  

 

2 Indien er sprake is van 1 eigenaar en 2 schuldenaren en er is een concept akte van 

levering aanwezig waarbij de 2de schuldenaar ook eigenaar wordt van de woning (mag 

1% zijn) 

Gebruik hiervoor in Estate het aantekeningtype ‘’notarisaantekening’’: 

Geachte notaris, 

 

Wilt u bij het passeren van de akte tevens de concept akte van levering passeren? 

 

Bedankt voor uw medewerking!  
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Voorleggen 

Tijdens het beoordelen van een dossier kan het zijn dat er iets is wat van ons kader afwijkt. Wij 

verwachten van de acceptant dat deze een risicobeoordeling doet door de “pluspunten” van de 

aanvraag tegenover de “minpunten” te zetten. Als de acceptant van mening is dat de afwijking niet 

risico verhogend is dan willen wij graag dat de aanvraag wordt voorgelegd. 

 

Voorleggen kan door een e-mail te sturen naar overrules@vennhypotheken.nl. Hierin dient een korte 

samenvatting van de aanvraag te staan. Hiervoor is door ons een overruleformulier ter beschikking 

gesteld. Verder dient er aangegeven te worden wat de afwijking ten opzichte van ons beleid is en 

waarom de acceptant vindt dat wij toch akkoord moeten gaan. 

 

Sluit de e-mail altijd af met een concrete vraag, bijvoorbeeld: “Willen jullie akkoord gaan met de ABC-

constructie?” 

mailto:overrules@vennhypotheken.nl

